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๑. หลักการและเหตุผล 
   

การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากการ
กำหนดอัตรากำลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกำหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ  2561 – 2563  ของเทศบาลตำบลบัลลังก์จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563    ดังนั้นเทศบาลตำบล
บัลลังก์  จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับ
แผนอัตรากำลังฉบับเดิมเป็นสำคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้
หลักการและวิธีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  ดังนี้ 
  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและ
มาตรฐานของตำแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  ข้อ  5  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  
กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล  ว่าจะมีตำแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จำนวนเท่าใด  ให้คำนึงถึงภารกิ จ
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของ
เทศบาลที่จะต้องจ่ายในด้านการบริหารงานบุคคล  โดยให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงาน  หรือลูกจ้างเทศบาล  
เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)  กำหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดแนวทางให้ เทศบาล จัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล เพ่ือเป็นกรอบใน
การกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาล  โดยเสนอให้คณะกรรมกาพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลบัลลังก์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจ
หน้าที่และภารกิจของเทศบาล  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบ
อัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี 
  1.3  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  
เรื่อง  การจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 - 2566  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการกำหนด
ตำแหน่ง  การใช้ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีผลบังคับใช้ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จึงแจ้งแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี   
  1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลบัลลังก์ จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  สำหรับ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๒.๑วัตถุประสงค์จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้เทศบาลตำบลบัลลังก์มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้เทศบาลตำบลบัลลังก์มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง
และการใช้ตำแหน่งของเทศบาลตำบลบัลลังก์ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบล
บัลลังก์ 



๒ 
 

  ๒.1.๕ เพ่ือให้เทศบาลตำบลบัลลังก์สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
เพ่ือให้การบริหารงาน ของเทศบาลตำบลบัลลังก์เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการปฏิบัติ
ภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.1.๖ เพ่ือให้เทศบาลตำบลบัลลังก์สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร  งานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรากำลังคน 

ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ 
2.2.2 เทศบาลตำบลบัลลังก์ มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้างขวัญกำลังใจ 

และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเตรียมการ

รองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค 

ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดทำแผนอัตรากำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และวางแผนให้
สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายใน
ภาพรวมได้ 
๓. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 
 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมขององค์กร ซึ่ง
นักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการวางแผน
กำลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร และ
ดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้
อาจหมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
ขององค์กร 

• International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของการวางแผน
กำลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพกำลังคนของ
องค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะ
พัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกำลังในอนาคตที่จะทำให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ (Mission-based manpower planning)     

• ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการกำหนด
ความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จำนวนเท่าไร และรวมถึงวิธีการใน
การได้มาซึ่งบุคลากรที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร 
ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยัง
รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  
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• สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนกำลังคนเชิงกล
ยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทาน
ด้านกำลังคน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่
ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่
เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน 
ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือ เป็นแนวทางสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน 
เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่จะให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจำนวนและ
คุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และ
คัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประส งค์
ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากคำจำกัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้นเป็นการระบุ
ว่าองค์กรต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กร
สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงานจำเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม 

ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติ
ข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของ เทศบาลตำบล

บัลลังก์ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและความสอดคล้อง
สม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political and Social 
Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการ
พิจารณา” 



๔ 
 

จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง 
(Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

▪ FTE (Full Time 

Equivalent)

▪ Supply pressure

▪ 360 degree+Issue

▪ Benchmarking

▪ Strategic 

Objective

▪ Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework) มา

พิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของอัตรากำลัง ใน
เทศบาลตำบลบัลลังก์ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลบัลลังก์ บรรลุผลตาม  
พันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานใน
ปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต 
ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ เทศบาลตำบลบัลลังก์ จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และ
ประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้าน
การพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคำนึงการจัดสรรประเภทของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ต้นทุนในการทำงานของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ดังนั้นในการกำหนดอัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้กำหนดอัตรากำลังในแต่ละส่วนราชการ
ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการ
นั้น ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กำหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  
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ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้
ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ  

 

เทศบาลตำบลบัลลังก์ นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลัง มาคำนวณภาระค่าใช่จ่าย ซึ่ง 
ประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจำตำแหน่ง 
9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจำตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยนำเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลบัลลังก์ มาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งตำแหน่ง

ที่มีคนครองและตำแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตรากำลัง โดยใช้หลักวิธีการคำนวณดังนี้ 
1. ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองตำแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่งคูณ 

12 เดือน ส่วนตำแหน่งว่าง ใช้หลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งในระดับแรกบรรจุกับอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตรา
เงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ
แทน
อื่น 
(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปลีะ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคน
ครอง 

1เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - - 
 12เดือน 362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - - 
รวมทั้งป ี 362,640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงิน
ตอบ
แทน
อื่น 
(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ำสุด+1 ขัน้สูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ำสุด 9,740 
- - 

10,250-9,740=510 
49,480-47,990=1,490 
(510+1,490)/2 = 1,000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49,480 - - - 
ค่ากลาง 29,610 - - - 
 12
เดือน 

355,320 - - 1,000 x 12 = 12,000 - - - 

รวมทั้งป ี 355,320 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 
2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองตำแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ 

ครองตำแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนตำแหน่งว่าง ใช้หลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูงของระดับ
ตำแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน สำหรับตำแหน่งอำนวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินประจำ
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ตำแหน่งและเงินอื่น จะคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยนำเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้
ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 
 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอืน่ 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขัน้) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ตำแหน่ง) 
 
 

ต่อเดือน 43,300 7,000 7,000 1,630 1,630 1640 - - - 
 12เดือน 519,600 84,000 84,000 19,560 19,560 19680 - - - 

รวมทั้งปี 687,600 19,560 19,560 19,680 707,160 726,720 746,400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอืน่ 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ำสดุ+1 ขัน้สูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ำสุด 22,700 
7,000 7,000 

23,830-22,700=1,130 
68,640-66,490=2,150 

(1,130+2,150)/2 = 1,640 

- - - 
ขั้นสูงสดุ 68,640 - - - 
ค่ากลาง 45,670 - - - 

 12เดือน 548,040 84,000 84,000 1,640 x 12 = 19,680 - - - 
รวมทั้งปี 716,040 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 

 
3. ตำแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาคำนวณเฉพาะ 

กลุ่มท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่ง
คูณ 12 เดือน ส่วนตำแหน่งว่าง ใช้หลักการคำนวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ำของ คศ.1 และขั้นสูงของ คศ.2 รวมกัน
หารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ำ คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกันหารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการคำนวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้หลักการ
เดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

5. ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลักในการคำนวณ 
ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 
 
 
  

1เดือน 15,000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180,000 - - 7,200 7,560 7,800 - - - 

รวมทั้งป ี 180,000 7,200 7,560 7,800 187,200 197,760 202,560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11,500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138,000 - - 5,520 5760 6,000 - - - 

รวมทั้งป ี 138,000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 
กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 



๗ 
 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ตำแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
พนักงาน
จ้างท่ัวไป  

  

1เดือน 9,000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108,000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป ี 108,000 - - - 108,000 108,000 108,000 
 
กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับเงินจัดสรร และเทศบาลตำบลบัลลังก์ จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร 

เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 15,000 บาท  

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท  
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี เทศบาลตำบลบัลลังก์  
จะคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจำปี เช่น นาง ก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 บาท (กรม
จ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

เทศบาล
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1เดือน 14,850 9,400 5,450 600 620 650 - - - 

 12เดือน - - 65,400 7,200 7,440 7,800 - - - 
รวมทั้งป ี 65,400 7,200 7,440 7,800 72,600 80,040 87,840 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับเงินจัดสรรไม่นำมาคำนวณเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของเทศบาลตำบลบัลลังก์  แต่ระบุไว้ในแผนอัตรากำลัง เพ่ือให้ทราบจำนวนและยอดคนปัจจุบัน 

กระจกด้านที่  3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคำนวณ FTE ต้องมีการ
พิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
▪ ไม่มี ภ าระงาน/ความรับผิ ดชอบที่ ต้ องอาศั ยสายงานดั งกล่ าว  / หรือทดแทนด้ วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
▪ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การนำปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา  และคำนวณระยะเวลาที่
เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  



๘ 
 

แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี
หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด 
(KPIs) และพันธกิจของเทศบาลตำบลบัลลังก์) มายึดโยงกับจำนวนกรอบกำลังคนที่ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมิน
ประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลบัลลังก์  (การตรวจประเมิน LPA)  
 

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้

▪ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานใน
แต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้ างส่วนราชการ หรือ 
กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งาน
ธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งเทศบาลตำบลบัลลังก์ พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัด  กองคลัง    กองช่าง  กองการศึกษา 
และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

▪ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการเนื่องจากเทศบาลตำบลบัลลังก์เป็นองค์กรที่มีข้าราชการ
สูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทน ตำแหน่งที่จะ
เกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกำหนดเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้ 

▪ มุมมองของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์   รอง
นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือ
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบัลลังก์ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับเทศบาลขนาดเดียวกัน พ้ืนที่

ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  เทศบาลตำบลโนนไทย และเทศบาลตำบลโคกสวาย  ซึ่งเทศบาลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน จำนวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 



๙ 
 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำลังของเทศบาลตำบลบัลลังก์ เทศบาลตำบลโคกสวายและ เทศบาล
ตำบลโนนไทย  ซึ่งเป็นเทศบาลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และอยู่ในเขต
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน จะพบว่า การกำหนดอัตรากำลังของเทศบาลทั้งสองแห่ง มีอัตรากำลังไม่แตกต่างกันเท่าไร ดังนั้นในเรื่อง
ของการกำหนดตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  
2564 – 2566  ของเทศบาลตำบลบัลลังก์  จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับเกลี่ยตำแหน่ง  ลดตำแหน่ง  หรือเพ่ิมตำแหน่ง
แต่อย่างใด  และ จำนวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตำแหน่งที่ยัง
ว่างไม่มีคนครอง เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ใน
ปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี จะได้พนักงานเทศบาลจากการสอบ และทำให้พนักงาน
เทศบาล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  3.3  ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 
 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและ

ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเทศบาล การกำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำ
ให้เทศบาลตำบลบัลลังก์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทำให้การ
จัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมี
ความสำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ทำให้เทศบาลตำบลบัลลังก์  สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้เทศบาลตำบลบัลลังก์สามารถวางแผนกำลังคนและ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทำให้ปัญหาที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ จะเผชิญ
ในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
ในอนาคต เทศบาลตำบลบัลลังก์  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ให้สอดคล้องกันทำให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลบัลลังก์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 



๑๐ 
 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุกำลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการวางแผน
กำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้เทศบาลตำบลบัลลังก์ สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท และระดับทักษะของกำลังคน
ให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคน
และเทศบาลตำบลบัลลังก์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
โดยรวม 

3.3.6 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบล
บัลลังก์ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
ไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยทำให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การจ่าย
ค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการจัดทำแผนอตัรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
  3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
  3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์  

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลบัลลังก์ เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
  3.4.๓ เพ่ือจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปีของเทศบาลตำบลบัลลังก์ และส่งคณะทำงานเพ่ือปรับแต่งร่าง

แผนอัตรากำลัง  
  3.4.๔ เทศบาลตำบลบัลลังก์ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  
  3.4.๕ เทศบาลตำบลบัลลังก์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566   
  3.4.๖ เทศบาลตำบลบัลลังก์ จัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อำเภอ และจังหวัด และส่วน

ราชการในสังกัด  
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลบัลลังก์ 

วัน เดือน ป ี รายการทีด่ำเนินการ หมายเหต ุ
กรกฎาคม 2563 จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหข์้อมูลอัตรากำลัง 

อปท. ข้างเคียง 
ทต.โคกสวาย 
ทต.โนนไทย 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนอตัรากำลัง 
ประชุมคณะกรรมการ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์    ภาระงาน  
อัตรากำลังที่มีอยู่ และพิจารณาปริมาณงานท่ีเกิดขึ้น 
เหตุผลความสำคญัของการกำหนดตำแหน่งเพิ่ม 

สิงหาคม 2563 ส่งร่างแผนอัตรากำลัง ขอความเหน็ชอบ  
ก.ท.จังหวัด และ ก.ท.จ.ประชุมพจิารณา 

เสนอ ก.ท.จ.จังหวัดนครราชสมีา 

กันยายน 2563 ก.ท.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง มีผล 1 ต.ค.63 
1 ตุลาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี มผีลบังคับใช้ ทต.บัลลังก์ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี   ประจำปี 

2564 -2566  
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๔. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบัลลังก์  มีพ้ืนที่  ๘๘.๔๒๒  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบัลลังก์  ๑๙  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย   

หมู่ที่ ๑     บ้านโนนเจดีย ์     หมู่ที ่๘     บ้านสระตะเฆ่  
หมู่ที่ ๒     บ้านหนองแวง     หมู่ที่ ๙     บ้านหนองแจง 
หมู่ที่ ๓     บ้านคูเมือง     หมู่ที่ ๑๐   บ้านโพธิ์ตาสี 
หมู่ที่ ๔     บ้านกุดเวียน     หมู่ที่ ๑๑   บ้านบัลลังก์  
หมู่ที่ ๕     บ้านน้อย     หมู่ที่ ๑๒   บ้านเมืองเก่า 
หมู่ที่ ๖     บ้านกระดาน     หมู่ที่ ๑๓   บ้านโกรกหอย  
หมู่ที่ ๗     บ้านดอนยาว     หมู่ที่ ๑๔   บ้านสระขุด  
หมู่ที่ ๑๕     บ้านสระตะเฆ่หิน    หมู่ที่ ๑๖   บ้านโนนทองพัฒนา  
หมู่ที่ ๑๗     บ้านทำนบพัฒนา    หมู่ที่ ๑๘   บ้านคูเมืองใหม่ 
หมู่ที่ ๑๙   บ้านโนนเจดีย์พัฒนา  

เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และ
ข้อจำกัด  ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลบัลลังก์ มีรายละเอียดดังนี้  

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์  
จำนวนประชากรภายในเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์ ในปี 25๖3  มีจำนวนทั้งสิ้น 7,883 คน ประชากรเพศชาย 

จำนวน 3,970 คน จำนวนประชากรเพศหญิง จำนวน  3,913 คน (ท่ีมา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัลลังก์)  
จำนวนประชากรในเทศบาลตำบลบัลลังก์ เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของประชากรในช่วงสามปี ประชากรจะเริ่มปรับ

เข้าสู่วัยทำงาน ประกอบกับ คนสมัยใหม่ไม่นิยมมีลูกมาก ทำให้อัตราการเกิดน้อย และผู้สูงอายุมีอายุยืนขึ้น จึงมีแนวโน้มว่า
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึน 

ด้านเศรษฐกิจ   
    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องราคา
พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ต้องกู้หนี้ยืมสินเพ่ือนำมาลงทุน ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบล
บัลลังก์ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพตามโครงการบัลลังก์โมเดล เพ่ือสร้างโรงเรียนต้นแบบในการประกอบอาชีพด้าน
ต่างๆ  ได้ โรงเรียนเกษตรกรอ้อย  โรงเรียนมันสำปะหลัง  โรงเรียนข้าวโพด โรงเรียนชาวนา และโรงเรียนปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่ง
มีหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน เข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ  และเกษตรกรที่เข้ า
ร่วมโครงการบางโครงการได้จดทะเบียนสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น   
 ด้านสังคม       
   ปัญหายาเสพติด นับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ  ทุกสังคมชุมชนต่างได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าวนี้   คนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทย แม้จะมีมาตรการป้องกัน
และปราบปรามผู้ลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติด  แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดไปได้  เนื่องจากเป็นขบวนการ
ที่มีความซับซ้อน  และนับวันจะยิ่งรุนแรงเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ 

   สาเหตุของยาเสพติดมาจากความอยากรู้อยากลองของเด็กเอง และไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ใหญ่ 
จึงหลงผิดไม่รู้ถึงโทษหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมา และสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ผลักดัน
ให้คนหันไปหายาเสพติด เช่น ครอบครัวแตกยก ความทุกข์ที่ เกิดจากความยากไร้ การไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหญ่ๆได้ ทำให้จิตใจอ่อนแอ เมื่อได้รับการชุกจูงให้เสพยาเสพติดเพ่ือคลายทุกข์ก็หันเข้าหายากเสพติดทัน ที
ใขณะเดียวกันเหล่ามิจฉาชีพที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวก็พยายามผลิตและหลอกล่อให้คนเสพยาโดยไม่คำนึงถึงโทษที่
จะเกิดขึ้น 
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
   เทศบาลตำบลบัลลังก์ มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 88.422 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านในพื้นที่  จำนวน 19 
ห มู่ บ้ าน  ถ น น ที่ เชื่ อ ม ต่ อ ระห ว่ า งห มู่ บ้ า น แล ะภ าย ใน ห มู่ บ้ าน  บ า งส่ วน มี ส ภ าพ ช ำรุ ด เป็ น ห ลุ ม เป็ น บ่ อ  
ส่วนหนึ่งเกิดจาก การบรรทุกดิน หิน ทราย ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยง
ต่อการเกิดอันตรายในการขับขี่ ส่วนภายในหมู่บ้านปัจจุบันมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น มีการถมดินที่ไม่เป็นไปตาม
กำหนด ทำให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อท่วมบริเวณพ้ืนที่ที่ต่ำกว่า  

ด้านสุขภาพอนามัย  
       ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเอาใจใสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ประกอบกับยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย โภชนาการต่างๆ  ทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น และในพ้ืนที่ตำบลบัลลังก์หน่วยบริการด้านสุขภาพยังขาดแคลน
หมอและอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ 

ด้านแหล่งน้ำ     
ประชาชนตำบลบัลลังก์  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่ งในปีที่ ผ่ านมาได้ เกิดวิกฤตภัยแล้ง  

ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ มีน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค และเกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร ประกอบ
ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญแห้งขอดลง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เทศบาลตำบลบัลลังก์ 
ได้ประสานไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมให้ความช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบัน รัฐบาล ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือพัฒนาลุ่ม
น้ำลำเชียงไกร ซึ่งหากมีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพก็สามารถคาดการได้ว่าในอนาคตจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 

 
ด้านการเมืองการบริหาร  

    ประชาชนคือบุคคลสำคัญในการบริหารจัดการท้องถิ่น เนื่องจากมีอำนาจในการตัดสินใจและการกำหนดอนาคตของ
ท้องถิ่น ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครที่จะเข้าใจสภาพปัญหา และหาทางออกของท้องถิ่นได้ดีกว่าคนในท้องถิ่นเอง และไม่มีใคร
ที่จะทำเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ท้องถิ่นเท่ากับคนในท้องถิ่นเอง เพราะคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของท้องถิ่น ย่อมรักและหวง
แหนท้องถิ่น ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากท่ีสุดในชีวิตและชุมชนของเขาเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในการประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการในแต่ละปีที่ผ่านมา จะมีการนำเสนอปัญหา
หลักเพียงด้านเดียว ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมองข้ามปัญหาด้านอื่นๆ ไป เช่น สถาบันครอบครัว เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมตลอดจนเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่น    

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- บางครัวเรือนไม่มีทุนทางการศึกษา /ไม่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาของบุตร 
- บุคลากรทางด้านการศึกษาไม่เพียงพอ,ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
- โรงเรียนขาดงบประมาณในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษา 
- การขาดการส่งเสริมรณรงค์การอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี 
- ปัญหาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านไม่ได้รับการความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร 
- ขาดการสนับสนุนส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปั ญ ห าด้ าน ท รัพ ยากรธ รรมช าติ แ ล ะสิ่ งแ วดล้ อม เกิ ด ขึ้ น จ ากห ล ายส า เห ตุ   ได้ แ ก่  ก ารตั ด ไม้  

ทำลายป่ า เกิดปัญหาน้ ำท่ วม ระบบนิ เวศน์ถูกทำลาย อาหารตามธรรมชาติจึ งขาดความอุดมสมบู รณ์  และ  
หลายครั้ งที่ คน เราทำลายสิ่ งแวดล้อมเพราะความรู้ เท่ าไม่ถึ งการณ์ ไม่ รู้ ถึ งสาเหตุและผลกระทบที่ จะเกิดขึ้ น  
ขาดข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้เกิดมุมมองและเกิดความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน เช่น การใช้สารเคมีในการ
ประกอบอาชีพทางเกษตรในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน ทำให้ดินเสื่อมสภาพ หรือเกิดมลพิษท้ังทางน้ำและ
ทางอากาศ 
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 การวิเคราะห์อัตรากำลังคนของเทศบาลตำบลบัลลังก์   
 เทศบาลตำบลบัลลังก์ ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคน จากคู่มือวิเคราะห์อัตรากำลังของส่วน
ราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. นำมาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ตำแหน่ง
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ ใช้หลักบันได 8 ขั้น 

 
การวเิคราะห์อัตรากำลังคนในเทศบาลตำบลบัลลังก์  

แบบบันได 8 ขั้น 

 
 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 เทศบาลตำบลบัลลังก์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อพิจารณากรอบอัตรากำลัง 
ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

 เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้แตง่ต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖4– ๒๕๖
6  ซึ่งประกอบด้วย 
   1  นายกเทศมนตรี           ประธานกรรมการ 
   2  ปลัดเทศบาล     กรรมการ  
 3  ผู้อำนวยการกองคลัง               กรรมการ 
 4  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 5  ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
 6  ผู้อำนวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
 7  หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
 8  นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร

ปกครองสวนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหาของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
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 2. กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ ตามอํานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3. กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม กับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 

 ๔. กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในเทศบาลตำบลบัลลังก์ โดยให้หัวหน้าส่วน ราชการเข้ามามีส่วน
ร่วม เพ่ือกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ อำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําในเทศบาล ประกอบการกําหนด
ประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจ้าง จํานวนตําแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเ้หมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

 ๖. จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน ร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่าง
น้อยปลีะ ๑ ครั้ง 
 
 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารกำลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ จัดทำตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2545 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการ
ดำเนินการควบคู่กับหนังสือสำนักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือให้การบริหารเทศบาลตำบลบัลลังก์ มีหลักใน
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจำเป็นและ
เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์  และ
ต้องสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้  จำนวน 10 ยุทธศาสตร์  24  แนวทางการพัฒนา ดังนี้   

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
  1. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาขุดลอกคูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภครวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา    
1. พัฒนาและเตรียมบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และสนับสนุนการ

เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็ก 
   3. ประสานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  
  1. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก 
 



๑๕ 
 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม   
  1. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
   2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ 

3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของสถาบันครอบครัว นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  
5. สนับสนุนและประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข  
  1. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
   2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมการเรียนรู้   การ
ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
ของประชาชน 

  2. สนับสนุน พัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  

  1. พัฒนาฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
   2 . ส่ ง เส ริ ม  แ ล ะส นั บ ส นุ น ก ารแ ข่ งขั น กี ฬ าป ระ เภ ท ต่ า งๆ  เ พ่ื อ ให้ เด็ ก แ ล ะ เย าว ช น  ได้  
ออกกำลังกายและห่างไกลจากยาเสพติด 

3. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ในท้องถิ่น 
  8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ให้ได้รับการศึกษาอบรม เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
   2. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความต้องการในการพัฒนา 
ตำบลบัลลังก ์
   3. ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชน 

9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยให้กับประชาชน 

10. ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ     

5. ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
นั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์  “เป็นศูนย์กลางบูรณาการ การบริหารจัดการที่ดีภายใต้
หลักธรรมมาภิบาล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริม
สุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
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การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้
ตำบลบัลลังก์เป็นพ้ืนที่ ที่น่าอยู่ ตลอดไป  สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้กำหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  จำนวน 10 ยุทธศาสตร์ 24  แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
  1. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนาขุดลอกคูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภครวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา    
1. พัฒนาและเตรียมบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และสนับสนุนการ

เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็ก 
   3. ประสานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  
  1. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม   
  1. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
   2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ 

3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของสถาบันครอบครัว นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  
5. สนับสนุนและประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข  
  1. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
   2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมการเรียนรู้   การ
ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
ของประชาชน 

  2. สนับสนุน พัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา  

  1. พัฒนาฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
   2 . ส่ ง เส ริ ม  แ ล ะส นั บ ส นุ น ก ารแ ข่ งขั น กี ฬ าป ระ เภ ท ต่ า งๆ  เ พ่ื อ ให้ เด็ ก แ ล ะ เย าว ช น  ได้  
ออกกำลังกายและห่างไกลจากยาเสพติด 

4. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ในท้องถิ่น 
  8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. สนับสนุนบุคลากรของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ให้ได้รับการศึกษาอบรม เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
   2. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และความต้องการในการพัฒนา 
ตำบลบัลลังก ์
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   3. ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชน 
9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยให้กับประชาชน 
10. ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ     

 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อเทศบาลตำบลบัลลังก์ มียุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการในองค์กรแล้ว จึงดำเนินการ
กำหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่า ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มี
เป้าประสงค์อย่างไร และเทศบาลตำบลบัลลังก์ จะกำหนดตำแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบัน
เทศบาลตำบลบัลลังก์ มีอัตรากำลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความ
จำเป็นเพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยตำแหน่งในกรณีตำแหน่งว่าง นั้น เพ่ือรองรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  5  ส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี
คุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี้ 

1. สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ของเทศบาล และราชการที่มิได้
กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล 
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทำ
แผนพัฒนา การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล การให้คำปรึกษาหน้าที่และความ
รับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งกำกับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีโครงสร้างงาน
ในสำนักปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานแผนงานและงบประมาณ 
 1.3 งานนิติการ 
 1.4 งานพัฒนาชุมชนและกลุ่มอาชีพ 
 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
 1.8 งานประชาสัมพันธ์ 
 1.9 งานธุรการ 
 1.10 งานทะเบียนราษฎร 
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 - สำนักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย 
อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท เกี่ยวกับ
การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนำส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินของเทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภท
ต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและ
จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบ
งานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อืน่ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.5 งานธุรการ 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน

เทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ      การ
จัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  
เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

 3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง  งานแผนงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมัน
เชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานธุรการ 
3.4 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน

เทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 4. กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนา
หลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาตำราเรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ดังนี้ 

4.1  งานธุรการ 



๑๙ 
 

4.2 การศึกษาปฐมวัย 
4.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

  4.4 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
  4.5 งานกีฬาและนันทนาการ 
  - กองการศึกษา  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วน
วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ื อให้พนักงานแต่ละ
ตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของ
ก ฎ ห ม า ย ที่ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  พ ร้ อ ม ทั้ ง ก ฎ ห ม า ย อ่ื น ใด ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง พั ฒ น า 
และปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรค
ไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด การจัดการขยะ
มูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

5.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพ 
5.3 งานธุรการ 
5.4 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
5.5 งานรักษาความสะอาด 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ 

บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณะ ฯลฯ  
ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่
ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 

 การจัดอัตรากำลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบัลลังก์ 

เมื่อได้จำนวนพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ  แต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้นำเอาจำนวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตรากำลัง มากำหนดตำแหน่งตามทักษะ  ความรู้
ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ใน  ๑๐  ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ปีงบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
แนวพระราชดำร ิ

เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตามแนว
พระราชดำร ิ

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบึงคำค ู

✓    1  ครั้ง เด็กๆ ได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

สำนักปลดั 

2 โครงการศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้ประชาชนศึกษาเป็น 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพ
ตามแนวพระดำรเิศรษฐกิจ 
พอเพียง 

✓  ✓  ✓  จำนวน
กิจกรรม
ของแหล่ง
เรียนรู ้

ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สำนักปลดั 

3 โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริส่งเสรมิ
การดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีความรู้และ
ทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมอาชีพ  
ลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิตตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สำนักปลดั 

4 โครงการส่งเสริม
สหกรณ์ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาอบรม 
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้กับ
สมาชิกรู้จักการช่วยตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

สหกรณ์ชุมชนตำบลบัลลังก์ ✓  ✓  ✓  1 ครั้ง ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สำนักปลดั 
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1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการขุดคลอง 
ส่งน้ำรอบบึงทาง 
ทิศเหนือ  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภค  

คลองส่งน้ำรอบบึงทางทิศเหนือ 
 

✓    1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก 
บึงคำคู    หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  

ขุดลอกบึงคำค ู
 

 ✓   1  แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก 
บึงอีสานเขียว 
หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  

ขุดลอกบึงอีสานเขียว ✓    1  แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

นตพ.5/ 
กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกหนอง
ผักกระเฉด  หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  

ขุดลอกหนองผักกระเฉด 
 

✓    1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกสระ
วัดบ้านกระดาน  
หมู่ที่ 6 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  

ขุดลอกสระวัดบ้านกระดาน ✓    1  แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

นตพ.5/ 
กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกสระ
หนองเดิ่น  หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  
 

ขุดลอกสระหนองเดิ่น   ✓   1 ครั้ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกบ่อ
ประมง 
หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  

ขุดลอกบ่อประมงพร้อมแต่งลาด
คันคลอง 

✓    1 ครั้ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกสระ
หนองแจง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  

ขุดลอกสระหนองแจง (สระ
นอก) 

✓    1  แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดสระหนอง
กระทุ่ม 
หมู่ที่ 14 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  

สระหนองกระทุ่ม 
 

 ✓   1 ครั้ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



๒๒ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

10 โครงการขุดคลองส่ง
น้ำจากป่าเกียบกลาง- 
สระประปา 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคเพียงพอ 

คลองส่งน้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- สระประปา 

 ✓   1 แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกคลอง
ท่าลี ่
หมู่ที่ 17 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  

ขุดลอกคลองท่าลี ่
 

 ✓   1  แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการขุดขยายสระ
น้ำหนองขา้วหยอด 
หมู่ที่  17 

เพื่อเพ่ิมปริมาณการ 
กักเก็บน้ำ  

ขุดขยายสระน้ำหนองข้าวหยอด  ✓   1  แห่ง ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

คลองส่งน้ำจาก 
ป่าเกียบกลาง- สระประปา 

✓  ✓  ✓  1 แห่ง เด็กๆ ได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานสากล 

กองการศึกษา 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็กๆ ให้
กล้าคิด กล้าแสดงออก 

ขุดลอกคลองท่าลี่ 
 

✓  ✓  ✓  1  แห่ง เด็กๆ ได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานสากล 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

เพื่อสนับสนุนการจัดทำอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขุดขยายสระน้ำหนองข้าวหยอด ✓  ✓  ✓  1  แห่ง เด็กมีการเจริญ 
เติบโตตามวัย 

กองการศึกษา 



๒๓ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

4 สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม ) 

เด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สารอาหารครับถ้วนและถูก
สุขลักษณะ 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 

✓  ✓  ✓  1 แห่ง เด็กมีการเจริญ 
เติบโตตามวัย 

กองการศึกษา 
 

5 โครงการแข่งขัน
ศักยภาพพัฒนาการ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
บัลลังก ์

เพื่อให้เด็กได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านพฒันาการตามความถนัด
เพื่อวัดผลการเรียนการสอน 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล 

✓  ✓  ✓  1  แห่ง สามารถวัดผลการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์แทน
สารเคม ี

จัดอบรมให้แก่เกษตรตำบล
บัลลังก ์

✓  ✓  ✓  1 แห่ง เกษตรกร สามารถ
ลดต้นทุน/เพิ่ม
ผลผลติมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

 สำนักปลัด 

 
 
 
 



๒๔ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการปกป้อง
สถาบันสำคญัของชาต ิ

เพื่อสร้างทัศนคติและจติสำนึกท่ีดี
งามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ของประชาชน 

ประชาชนตำบลบลัลังก์ ✓  ✓  ✓  1 แห่ง ไม่เกดิปัญหา
แตกแยกทางสังคม 

สำนักปลดั 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยนื 

1.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
2.เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ครัวเรือน 
3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน 
 

หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพยีง  ✓  ✓  ✓  1 แห่ง ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

3 โครงการเสรมิสร้าง
บทบาทของสตร ี

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มสตร ี

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพสตร ี ✓  ✓  ✓  1 แห่ง กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ สามารถ
ถ่ายทอดนวัตกรรมได้ 
 
 

สำนักปลดั 

4 โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติตำบลบลัลังก ์

เพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสรมิ
คุณค่าอย่างสมศักดิศ์รีให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตำบลบลัลังก ์ ✓  ✓  ✓  1 แห่ง ผู้สูงอายุมสีุขภาพจติ 
ที่ด ี

สำนักปลดั 

 
 
 



๒๕ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

5 โครงการขยายผล
อบรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ที่บ้าน 

เพื่อใหอ้าสาสมคัรดูแลผู้สูงอายุ
และคนพิการมีความรู้และทักษะ
ในการดูแล ช่วยเหลือผูสู้งอายุและ
คนพิการ 

อาสาสมัครดแูลผู้สูงอายุและคน
พิการตำบลบัลลังก์บ้านละ 1 
คน (จำนวน 19 คน ) 

✓  ✓  ✓  1 แห่ง ผู้สูงอายุและคน
พิการที่ไม่มผีู้ดูแล
ได้รับความ
ช่วยเหลือทางสังคม 

สำนักปลดั 

6 โครงการส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชนตำบล
บัลลังก ์

เพื่อให้มีองค์กรกลางของเด็กและ
เยาวชนในระดับตำบล  

เยาวชนตำบลบลัลังก์ ✓  ✓  ✓  1 แห่ง เกิดเครือข่ายของ
กลุ่มเยาวชนท่ี
เข้มแข็ง 

กองการศึกษา 

7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด 

เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมบำบัด/
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพตดิ 
 

จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม 
บำบัด/ฟื้นฟ ู
ผู้ติด/ผูเ้สพสำหรับกลุ่มเสี่ยงใน
ตำบลบลัลังก ์

✓  ✓  ✓  1 แห่ง จำนวนผู้ตดิ/ ผูเ้สพ
ยาเสพตดิลดลง 

สำนักปลดั 

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 จัดสวสัดิการ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ดำเนินการเพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่ผูสู้งอายุ  

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ ✓  ✓  ✓  1 แห่ง ผู้สูงอายุ มีคณุภาพ
ชีวิต 

สำนักปลดั 

2 จัดสวสัดิการ 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

ดำเนินการเพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการเบีย้ความพิการให้แก่คน
พิการ  

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ✓  ✓  ✓  1 แห่ง คนพิการมีคณุภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

สำนักปลดั 

3 จัดสวสัดิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ดำเนินการเพื่อรองรับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ ✓  ✓  ✓  1 แห่ง ผู้ป่วยโรคเอดส ์
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สำนักปลดั 

4 โครงการซ่อมแซมบ้าน 
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร ้

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไรม้ีที่อยู่
อาศัยท่ีมั่นคงและปลอดภัย 

ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร ้
ตำบลบลัลังก ์

✓  ✓  ✓  1 แห่ง ผู้ด้อยโอกาส/ผู้
ยากไร้ มคีุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
 
 

สำนักปลดั 



๒๖ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

5 โครงการติดตาม
ผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยท่ีต้อง
พึ่งพิง/ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ผู้สูงอาย/ุผู้ป่วยระยะสดุท้าย 
ตำบลบลัลังก ์

✓  ✓  ✓  ร้อยละ
ของ
ผู้สูงอายุ
และผูป้่วย
ระยะ
สุดท้ายที่
ได้รับการ
ดูแล 

ผู้สูงอายุบรรเทา
ความเดือดร้อน 
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จากไปด้วยอาการ
สงบ 

กองสาธารณสุข 

 
 4.3 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิการออมทรัพย์และ
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.เพื่อสร้างหลักประกันของชุมชน
ฐานราก 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
บัลลังก ์

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสขุ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

✓  ✓  ✓  1 แห่ง 1  ครั้ง ประชาชนไม่เป็นโรค 
ไข้เลือดออก 

2 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ที่เกิดจากสุนัข และแมว 

ฝึกอบรมให้แก่ อสม. และอาสา
ปศุสัตว ์

✓  ✓  ✓  1 แห่ง 1  ครั้ง ประชาชนมีความปลอดภยั 

3 โครงการ
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารงานสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับทราบ
ข่าวสารเกีย่วกับการดูแลสุขภาพ 

จัดทำป้ายไวนิว 
ประชาสัมพันธ์ 
โรคตามฤดูกาล 

✓  ✓  ✓  1 แห่ง ร้อยละของอัตรา
การเจ็บป่วยลดลง 

ประชาชนมีความปลอดภยั 

4 โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 

เพื่อรณรงค์การรักษาความสะอาด หมู่บ้านในตำบลบัลลังก์ 19 หมู่ ✓  ✓  ✓  หมู่บ้านที่
มีการคัด
แยกขยะ 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง 
สาธารณสุข 

5 โครงการส่งเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ ์

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์ 

สนับสนุนนมกล่องแก่หญิงตั้งครรภ์ 
ตำบลบัลลังก์ 30คน  (3 เดือน) 

✓  ✓  ✓  ร้อยละ
ของหญิง
ตั้งครรภ์
ได้รับการ
ส่งเสริม 

เด็กแรกเกดิมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสระ SML-คลอง
ส่งน้ำ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสระ SML-คลองส่งน้ำ  

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดินจากนานาย
หวิน- ไร่นายพยุง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินจากนานาย
หวิน- ไร ่
นายพยุง 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง จากนานาย
สวัสดิ์- คลองอีสาน
เขียว หมู่ท่ี 1 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากนา
นายสวัสดิ์- คลองอีสานเขยีว 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง จาก 
หน้าบ้านนางชูศรี – 
บ้านกุดเวียน หมู่ท่ี 1 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากหน้า
บ้านนางชูศรี -บ้านกุดเวียน 

✓    หมู่บ้านที่
มีการคัด
แยกขยะ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 



๒๙ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายเลียบคลอง
อีสานเขียว หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบ
คลองอีสานเขียว 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโนน
เจดีย์ จากบ้านนาง
กัญญา – สี่แยกบา้น
นายยัน หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ
เอ่อท่วมขังในฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านโนนเจดยี์ จากบ้านนาง
กัญญา – สี่แยกบา้นนายยัน 

 ✓   1 สาย ไม่เกดิปัญหาน้ำท่วม
ขังในฤดูฝน 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังสายรอบบึง 
(ทางทิศเหนือ) 
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังสายรอบ
บึง (ทางทิศเหนือ)  บ้านโนน
เจดีย์  

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดินสายหนอง
ผักแว่น  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
สายหนองผักแว่น 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง สายหนอง
ขาว – นานายสุวรรณ 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 
 
 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายหนอง
ขาว – นานายสุวรรณ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน พร้อมลูกรัง 
จากถนน คสล. ถึงบ่อ 
SML (บ้านนายชุ่ม) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง จาก
ถนน คสล. ถึงบ่อ SML  
(บ้านนายชุ่ม) 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 



๓๐ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

11 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก  
สายหนองแวง– 
หนองเขวา (ต่อจาก
เดิม)  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย
หนองแวง–หนองเขวา  
(ต่อจากเดิม) 
 

✓    1 สาย ประชนชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน จากแยกถนน
ชนประทานไปทางนา
นายเสนอ บอกสันเทียะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินจากแยกถนน
ชนประทานไปทาง นานายเสนอ  
บอกสันเทียะ 

 ✓   1 สาย ประชนชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดินจากบึง 
หนองแวง– 
โนนหลักร้อย 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินจากบึงหนอง
แวง– 
โนนหลักร้อย 

 ✓   1 สาย ประชนชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

14 ขุดขยายคอสะพาน
ข้ามห้วยลำเชียงไกร 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ระบายน้ำ 

ขุดขยายคอสะพานข้ามห้วยลำ
เชียงไกร  
บ้านคูเมือง  

✓    1 แห่ง ไม่เกดิน้ำเอ่อท่วมใน
ฤดูน้ำหลาก 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากนานาย
วิโรจน์ – นานางนี  
แสงธ ิหมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังจากนานาย
วิโรจน์ – นานางนี  แสงธ ิ

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  เริ่มต้นจาก
ศาลาประชาคม-นา
นายธรรม   หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังเริ่มต้นจาก
ศาลาประชาคม-นานายธรรม 
หมู่ที่ 3  

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 



๓๑ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

17 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  จากฟาร์มนาย
ประยรู–ฟาร์ม 
นางบ่าย  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากฟารม์
นายประยรู – ฟาร์มนางบ่าย 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากนานาย
แผน-คลองส่งน้ำ-  
บ้านนายเพชร 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากนา
นายแผน – คลองส่งน้ำ-บ้าน 
นายเพชร 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังจากหนองผัก
กระเฉด–นานายลิ–นา
ผู้ช่วยกลม 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากหนอง
ผักกระเฉด – นานายลิ–นา
ผู้ช่วยกลม 

✓    1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง
กำแพงคันดิน 
ใต้สะพานหน้า  
รพ.สต.คูเมือง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้น้ำไม่เอ่อท่วมขังในฤดูฝน ก่อสร้างกำแพงคันดิน 
ใต้สะพานหน้า รพ.สต.คูเมือง 

 ✓   1 สาย น้ำไม่เอ่อท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง หน้า รพ.สต.
คูเมือง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
จากถนนลาดยางถึงคลองส่งน้ำ
ฝั่งซ้าย  
(แยกวัดกุดเวียน) 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง จากป่าช้า-
ดอนง้ิว หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากป่าช้า-
ดอนง้ิว 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 



๓๒ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

23 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง จาก
ถนนลาดยาง – คลอง
ส่งน้ำฝั่งซ้าย (แยกวัด
กุดเวียน) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจาก
ถนนลาดยาง – คลองส่งน้ำฝั่ง
ซ้าย (แยกวัดกุดเวยีน) 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังจาก
นานางพะเยาว์- หนอง
หัวหมู  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อม 
ลงลูกรัง จากนา 
นางพะเยาว์- หนองหัวหม ู

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน จากนาผู้ใหญ่
นงค์ – เล้าหมูบ้าน
นางพวง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน จากนาผู้ใหญ่
นงค์ –  
เล้าหมูบ้านนางพวง 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  จากนานาง
แหวน–นานางสมศร ี
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรังจากนานาง
แหวน – 
นานางสมศรี  

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุง 
ถนนลงลูกรัง จากนา
นายม้วน–นานาง 
อุไรรตัน์  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากนา
นายม้วน – นานางอุไรรตัน ์

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง  
จากไร่นางรุจี–ไร่นาง
สมควร หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
จากไร่นางรุจี – ไร่นางสมควร 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 



๓๓ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

29 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง  
จากไร่นายพรม – ไร่
นางบัญญัติ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
จากไร่นายพรม – ไร่นางบัญญัติ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยภายในหมู่บา้น  
-ซอยบา้นผู้ใหญส่รรเสริญ  
-ซอยบ้านผู้ช่วยวินัย 
-ซอยบ้านนางสุภรตัน ์
-ซอยบ้านนายประจวบ 
-ซอยบ้านนายสรชัย 
-ซอยบ้านนางใจ 
-ซอยบ้านนายประยูร 
 

✓    7 ซอย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังรอบคลอง
กุดปืด หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก  

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
รอบคลองกุดปืด 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน พร้อมลงลูกรัง  
(ขยายไหล่ทาง)  
จากหนองกก ถึง 
หัวสะพาน  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก  

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
(ขยายไหล่ทาง) จากหนองกก 
ถึงหัวสะพาน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง  
สายป่าสาธารณะ – 
ทุ่งพันดี 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อม 
ลงลูกรัง สายป่าสาธารณะ – ทุ่ง
พันดี 
 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 



๓๔ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

34 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง จากสามแยก
บ้านผู้ใหญส่มาน – 
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน – 
เชื่อมถนนหลักบ้าน
นายป้อ  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากสาม
แยกบ้านผู้ใหญส่มาน – ป้าย
ทางเข้าหมู่บ้าน – เชื่อมถนน
หลักบ้านนายป้อ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการขยายถนน
คอนกรีตจากสามแยก
ทางสายหลัก– หน้าวดั
บ้านกระดาน  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ขยายถนนคอนกรีต จากสาม
แยกทางสายหลัก – หน้าวัดบ้าน
กระดาน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สาย 
หนองสะเดา–โนนทอง
พัฒนา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง 
หินคลุก สาย 
หนองสะเดา–  
โนนทอง 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงถนนลง
ลูกรังพร้อมซ่อม แซมท่อ
ระบายนำ้หลังโรงเรียน
บ้านกระดาน – โนนเจดยี์ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง พร้อม
ซ่อมแซม 
ท่อระบายน้ำ  
หลังโรงเรียนบ้านกระดาน – 
โนนเจดีย ์

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกระดาน – 
บ้านโนนทองพัฒนา 
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกระดาน – บ้านโนน
ทองพัฒนา บ้านกระดาน หมู่ที่ 
6 ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 
530 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,180 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุก 
 
 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 



๓๕ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายหนูกัน – 
บ้านนายสมบูรณ์ 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายหนูกัน – บ้านนาย
สมบูรณ ์

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก จากบ้านนาย
ไว – บ้านนางสำรวย 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกจาก
บ้านนายไว – บ้านนางสำรวย 

 ✓   1 สาย ประชนชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลูกรัง จากหน้า
วัดศรีดอนยาวไปทาง
หนองแจง หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
จากหน้าวัด 
ศรีดอนยาวไปทางหนองแจง 

 ✓   1 สาย ประชนชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังจากบ้านนายสุ
เทพ ไปทางแยก 
โนนสูง หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากบ้าน
นายสุเทพ ไปทางแยกโนนสูง 

 ✓   1 สาย ประชนชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง จากบ้านนาง
นิภาสิริ – คลองส่งน้ำ 
(ป่าช้าบัลลังก์) หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากบ้าน
นางนิภาสิริ–คลองส่งน้ำ (ป่าช้า
บัลลังก์) 
 

 ✓   1 สาย ประชนชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการวางท่อน้ำป่า
ลอดคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย 
หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วมในฤดูน้ำ
หลาก 

วางท่อน้ำป่าลอดคลองส่งน้ำฝั่ง
ซ้าย 
 

 ✓   1 แห่ง ไม่เกดิน้ำเอ่อท่วมใน
ฤดูน้ำหลาก 

กองช่าง 

 
 
 
 



๓๖ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตะวันออกหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตะวันออกหมู่บ้าน (ต่อจาก
ของเดิม) 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง จากบ้านนาง
ถนัด – สวนนาง
สมมาตร  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง จากบ้าน
นางถนัด –  
สวนนางสมมาตร 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสี่แยกหนองโสน-
บ้านนายแตว หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก 
จากสี่แยกหนองโสน-บ้านนาย
แตว 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายหลัง
โรงเรียนสระตะเฆ ่
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลง 
หินคลุก สายหลังโรงเรียนสระ
ตะเฆ ่

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตะวันออกหมู่บ้าน 
– โรงเรียนสระตะเฆ่ 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก 
สายตะวันออกหมู่บ้าน – 
โรงเรียนสระตะเฆ ่

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



๓๗ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

50 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง เสริมคันดิน (ต่อ
จากของเดิม) เริ่มต้น
จากนานางมาลัย – 
นานางสาวจงดี เชื่อม
คลองชลประทาน – 
บ้านนายจำนงค ์
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรังเสริมคันดิน 
(ต่อจากของเดิม) เริม่ต้นจากนา
นางมาลัย – นานางสาวจงดี 
เช่ือมคลองชลประทาน – บ้าน
นายจำนงค ์

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองแจง – ดอน
ยาว (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย 
หนองแจง – ดอนยาว (ต่อจาก
ของเดิม) 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สายหนอง
แจง – ดอนยาว เริ่ม
จากนานางบุญกึ่ง – 
ดอนยาว  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
หนองแจง – ดอนยาว เริ่มจาก
นานางบุญกึ่ง – ดอนยาว 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลูกรัง สาย
หนองแจง – หนอง
โสน เริม่จากนานาย 
เสริง –นานางทุเรยีน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง 
สายหนองแจง – หนองโสน เริม่
จากนานายเสริง –นา 
นางทุเรียน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 



๓๘ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

54 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง สายหนอง
แจง – หนองเขวา  
(ต่อจากของเดิม) 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายหนอง
แจง – หนองเขวา  
(ต่อจากของเดิม) 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลูกรัง สาย
แยกสระตะเฆ่- 
หนองโสน  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง 
สายแยก 
สระตะเฆ่-หนองโสน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางบัว–บ้าน
นางทองพูล หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางบัว–บ้านนางทอง
พูล 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายประกอบ 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายประกอบ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

58 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง  จากไร่
นางดำ–ไร่นางบู ่
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง จากไร่
นางดำ–ไร่นางบู ่

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากวัดโพธิ์ตาสี – 
บ้านเกียบ (บ้านนาง
สุภาพ) 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากวัด 
โพธิ์ตาสี – บ้านเกียบ (บ้านนาง
สุภาพ) 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง สายไร่นาย
หล่อไปทางไร่นาย
ฉลอม หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายไร่
นายหล่อไปทางไร่นายฉลอม 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลูกรัง ลูกรัง
สายตะวันออกหมู่บ้าน 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังสาย
ตะวันออกหมู่บ้าน พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมบูรณ์–
สามแยกบ้านนาย
รำพัน  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมบูรณ์–สามแยก
บ้านนายรำพัน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



๔๐ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

63 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนางสุวรรณ์-
บ้านนายเบิ้ล (บ่อแดง) 
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนางสุวรรณ์-บ้าน 
นายเบิ้ล (บ่อแดง) 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลอง
ชลประทาน 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลองชลประทาน บ้าน
สระตะเฆ่หิน ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ตามแบบกำหนด 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ำคลอง
ชลประทาน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ
เอ่อท่วมขังในฤดูฝน 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลอง
ชลประทาน 

✓    1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายป่าเจยีบ –
ทุ่งไชโย 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชนชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนลูกรัง สายป่าเจียบ 
–ทุ่งไชโย 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน  สายโกรกไอ้แก้ว 
–สระตะเฆ่หิน 
หมู่ที่ 11 
 
 

เพื่อให้ประชนชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนนดินสาย  
โกรกไอ้แก้ว – 
สระตะเฆ่หิน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 



๔๑ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

68 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง สายนาตาลา 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชนชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายนาตา
ลา 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง จากข้าง
โรงเรียนบัลลังก์
สะอาด-หนองท้องเรือ 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชนชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงถนนลงลูกรัง จากข้าง
โรงเรียนบัลลังก์สะอาด- 
หนองท้องเรือ 
 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยคำอนุสรณ ์
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยคำอนุสรณ ์

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก ทางเช้าวัด
เมืองเก่า หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุกทางเช้าวัด
เมืองเก่า 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก แยก
โกรกคร้อไปถนนสาย
ประคำ–ด่านขุนทด 
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังแยก
โกรกคร้อไปถนนสายประคำ–
ด่าน 
ขุนทด 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

73 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก จากบ้านนาย
แสน – บ้านนายพนา 
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้าน
นายแสน – บ้านนายพนา 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายช่วย – 
บ้านนายบัวชุม 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายช่วย – บ้าน 
นายบัวชุม ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 860 เมตร 
 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสมบรูณ ์
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสมบรูณ์ ขนาด 
กว้าง  4 เมตร ยาว 1,760 
เมตร 
 
 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองไทร 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองไทร ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 
570 เมตร 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโกรกกระชาย 
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกรกกระชาย 
 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 



๔๓ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสายม่าน 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสายม่าน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายแช่ม – บ้าน
นายสุพิณ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายแช่ม – บ้านนายสุพณิ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมาน – 
บ้านนายสมพร 
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายสมาน – บ้านนาย
สมพร 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง สายบ้านนาง
บ่าย – สุดถนน 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายบ้าน
นางบ่าย – สุดถนน 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

82 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง จากไร่นาย
ล่อน-ไร่นางเลียง 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง  
จากไร่นายล่อน- 
ไร่นางเลียง 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

83 โครงก่อสรา้งถนนดิน 
สายตะวันออกหมู่บ้าน 
–บ้านหนองขุ่น 
หมู่ที่ 14  

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินสายตะวันออก
หมู่บ้าน –บ้านหนองขุ่น 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 



๔๔ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

84 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบหมู่บ้าน 
เริ่มต้นจากศาลากลาง
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรอบ
หมู่บ้าน เริม่ต้นจากศาลากลาง
หมู่บ้าน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง สายจาก
หมู่บ้าน–หนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง 
สายจากหมู่บ้าน–หนองกระทุ่ม 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรัง สายบ้านนาย
อำนวย– ทุ่งนา 
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายบ้าน
นายอำนวย– ทุ่งนา 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สาย 
สระขดุ–ต.ดา่นนอก 
(บ้านน้อย) หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชนชนได้รบัความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนน 
ลงหินคลุก สาย 
สระขดุ–ต.ดา่นนอก (บ้านน้อย) 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากศาลตาปู่– บ้าน
นางน้อย โรน 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากศาลตาปู่– บ้านนางน้อย 
โรน 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 



๔๕ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

89 โครงการปรับปรุง
คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 15 
 

เพื่อไห้การระบายนำ้มีความ
สะดวก 

ปรับปรุงคลองส่งน้ำในหมู่บ้าน 
 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายเจ๊กชีถึง
คลองอีสานเขียว (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายเจ๊กชี
ถึงคลองอีสานเขียว (ต่อจาก
เดิม) 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

91 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากแยกศาลตา
ปู่ เช่ือมทางโกรกหอย 
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากแยก
ศาลตาปู่ เชื่อมทางโกรกหอย 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

92 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 15 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยในหมู่บ้านดังน้ี  
-ซอยบ้านนายเสริม 
-ซอยบ้านนายสเุทพ 
-ซอยบ้านนางเหวา 
-ซอยบ้านนายทิม 
 

 
 
 

✓   
 
 
 

1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายศาลตา
ปู่ (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 16 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลตาปู่ (ต่อจากเดิม) 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 



๔๖ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

94 โครงการปรับปรุงถนน
ลงลูกรังพร้อมเสริมคัน
ดิน สายไร่นายชอบถึง 
ไร่นางเลี่ยม หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังพร้อม
เสรมิคันดิน สายไร่นายชอบถึง 
ไร่นางเลี่ยม 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง สาย
บ้านนางสาวชลธิชาถึง
เล้าหมูนายสุชาติ   
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
สายบ้านนางสาวชลธิชาถึง 
เล้าหมูนายสุชาต ิ

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

96 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง จาก
ไร่นายสมพร–ป่ายูคา  
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
จากไร ่
นายสมพร – ป่ายูคา 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

97 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังจากไร่
นายสมพร – ต.หนอง
บัวละคร หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
จากไร ่
นายสมพร –  
ต.หนองบัวละคร 
 
 

 
 
 

✓   
 
 
 

1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก สาย 
ตะวันออกหมู่บ้าน– 
บ้านดอนใหม่ หมู่ท่ี 17 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก  

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
ตะวันออกหมู่บ้าน–บ้านดอน
ใหม ่

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 



๔๗ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

99 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทำนบพัฒนา –วัด
โนนสะอาด  หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทำนบพัฒนา -วัดโนน
สะอาด 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางจันทร ์
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางจันทร ์

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทำนบพัฒนา – 
ดอนมะยม   
หมู่ท่ี 17 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทำนบพัฒนา–ดอน
มะยม  บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 
17 กว้าง 4 เมตร ยาว 480 
เมตร   

  ✓  1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

102 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยท่ารอ  หมู่ที่ 18 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ซอยท่ารอ 

✓   
 

 
 
 
 

1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายนัท 
หมู่ที่ 18 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายนัท 

✓    1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 
 



๔๘ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากฟาร์มนายเกรียง
ศักดิ์ – คลองส่งน้ำ
สายใหญฝ่ั่งขวาผ่าน
สุนีย์ฟารม์  หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากฟาร์มนายเกรียงศักดิ์ – 
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาผ่าน
สุนีย์ฟารม์ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน จากท่ารอ – 
หนองผักกระเฉด  หมู่
ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน จากท่ารอ – 
หนองผักกระเฉด 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

106 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง จากบ้านนาย
สมคิด กลิ้งกลางดอน- 
ทุ่งด่าน  หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรังจากบ้าน
นายสมคดิ  
กลิ้งกลางดอน-  
ทุ่งด่าน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

107 
 
 
 
 

โครงการถมดิน 
ท่อระบายน้ำจาก 
ศาลตาปู่ – ห้วย 
ลำเชียงไกร หมู่ที่ 18 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ถมดินท่อระบายน้ำ บ้านคูเมือง
ใหม ่
จากศาลตาปู่ – ห้วยลำเชียงไกร 

✓   
 

 
 
 
 

1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง  จากสามแยก
ฟาร์มนางเบญจมาศ – 
ฟาร์มนายถนอม 
หมู่ท่ี 18  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง จากสาม
แยกฟาร์มนางเบญจมาศ – 
ฟาร์มนายถนอม 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 



๔๙ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

109 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายไสว ศิลปะ 
หมู่ท่ี 18  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายไสว ศิลปะ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้านนาย
จรัส – สามแยกฟารม์
นางเบญจมาศ 
หมู่ที่ 18  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้านนายจรัส – 
สามแยกฟาร์มนางเบญจมาศ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้านนาย
จรัส – ฟาร์มนาย
ถนอม  หมู่ที่ 18  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสามแยกบ้านนายจรัส – 
ฟาร์มนายถนอม 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

112 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเปรี้ยงถึง
บ้านนายพยุง  
หมู่ที่ 19 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางเปรี้ยงถึงบ้านนาย
พยุง 

✓   
 

 
 
 
 

1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

113 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำจากบ้าน
ผู้ช่วยบุญเลี้ยง ไปทาง
ทุ่งโนนลาน หมู่ที่ 19 
 

เพื่อให้การระบายน้ำมีความ
สะดวก 

วางท่อระบายน้ำ จากบ้านผู้ช่วย
บุญเลีย้ง ไปทางทุ่งโนนลาน 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

 



๕๐ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

114 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน สายนานาย
สร้อย หมู่ที่ 19 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน  
สายนานายสร้อย – คลองส่งน้ำ
ฝั่งขวา 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง จาก
บ้านนายสมชาย –นา
นายพยุง–คลองส่งน้ำ 
หมูที่ 19 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง จาก
บ้านนายสมชาย – นานายพยุง 
– คลองส่งน้ำ 

 ✓   1 สาย ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ำประปา 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้น้ำ 

ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา 
หมู่บ้าน 
โนนเจดีย ์
 

✓    1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการใช้น้ำ 

กองช่าง 

117 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ำประปา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้น้ำ 
 

ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา 
หมู่บ้าน 
คูเมือง 

✓   
 

 
 
 
 

1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการใช้น้ำ 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน/
ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้น้ำ 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหรือ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
กุดเวียน  

✓    1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการใช้น้ำ 

กองช่าง 

119 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้น้ำ 
 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น  
บ้านหนองแจง  
หมู่ที่ 9 

✓    1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการใช้น้ำ 

กองช่าง 



๕๑ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

120 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้น้ำ 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ท่ี 18 

 ✓   1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการใช้น้ำ 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้น้ำ 
 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 12 

 ✓   1 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการใช้น้ำ 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการสืบสาน
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณ ี

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่  
- แห่เทียน 
- เทศน์มหาชาต ิ
- ลอยกระทง เป็นต้น 

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง วัฒนธรรม ประเพณี
คงอยู่กับลูกหลาน

ไทยสืบไป 

กองการศึกษา 

2 
 

โครงการส่งเสริม
มารยาทไทย “ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย แต่งกายงาม
ตามกาล” 

เพื่อรณรงค์และสร้างจติสำนึก
ให้กับคนในสังคม 
 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาท
ไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน/ผู้นำหมู่บ้านตำบล
บัลลังก์ และรณรงค์ “ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” 

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมเพื่อสำนึก

ในพระมหา
กรุณาธิคณุฯ 

สำนักปลดั 



๕๒ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

3 โครงการส่งเสริม
มารยาทไทย “ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย แต่งกายงาม
ตามกาล” 

เพื่อรณรงค์และสร้างจติสำนึก
ให้กับคนในสังคม 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาท
ไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน/ผู้นำหมู่บ้านตำบล
บัลลังก์ และรณรงค์ “ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” 
 

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง ประชาชนมีการ
แสดงออกถึง
มารยาททาง
สังคมไทย 

กองการศึกษา 

4 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
บัลลังก์เกมส์  

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ส่งเสริมความสามัคคี  
ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล        
ยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติด 
บัลลังก์เกมส์  

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

5 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
สำหรับเด็ก 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้เด็กๆ มสีถานท่ีเล่นและ
ออกกำลังกาย 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับ
เด็กตั้งบรเิวณ 
สวนสุขภาพบ้านน้อย 
 

✓    1 ชุด เด็กๆ มสีถานท่ีเล่น
และออกกำลังกาย 

กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้นำหมู่บ้าน  

เพื่อเพ่ิมระสิทธิภาพ ศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรของเทศบาลและ
ผู้นำหมู่บ้าน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

✓  ✓  ✓  ร้อยละ 80 
ของ

บุคลากร
และผู้นำ
หมู่บ้าน
ได้รับการ
อบรมและ
ศึกษาดูงาน 

บุคลากรของ
เทศบาลมีองค์

ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
เพิ่มมากข้ึน 

สำนักปลดั 

2 
 

โครงการจดัทำแผนที่
ภาษี (ภาคสนาม) 

1.เพื่อจัดเก็บภาษีครอบคลมุทุก
พื้นที่ในเขตตำบลบลัลังก ์
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้
 

เทศบาลจดัเก็บภาษไีด้ครบ 
ทุกราย 

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง 1.จัดเก็บภาษไีด้
ครบทุกราย 

2. เทศบาลมีรายได้
เพื่อการพัฒนาเพิ่ม

มากขึ้น 

กองคลัง 

3 โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 
เทศบาลตำบลบัลลังก์ 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบกำหนดการจดัเก็บภาษี 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการชำระภาษ ี
 

ประชาชนผู้อยู่ในข่ายที่ต้อง
ชำระภาษ ี

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง 1. สามารถจดัเก็บ
ภาษีไดค้รับทุกราย 
2.เทศบาลมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

 



๕๔ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

4 โครงการกิจกรรม 5 ส  1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให ้
บริการ 
 2. เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ที่ดีในการทำงาน 
3. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีใน
หน่วยงาน 

พนักงานเทศบาลลูกจา้งและพนักงาน
จ้างของเทศบาล ดำเนินกิจกรรม  
5ส อยา่งต่อเนื่อง 

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง สถานที่ทำงานเป็น
ระเบียบ สวยงาม
เสริมสร้างบรรยากาศใน
การทำงานประชาชน
เกิดความมั่นใจในการ
รับบริการ 

ทุกกอง 

 
 8.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการบูรณาการ
จัดทำและทบทวนแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา 
สี่ปี  
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา 

จัดประชุมประชาคมภายใต้หลกั
ประชารัฐ ทั้งในระดับหมู่บ้านและ
ระดับตำบล 

✓  ✓  ✓  2 ครั้ง เทศบาลสามารถ
จัดบริการ สาธารณะได้
ตรงตามปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ / เทศกาล
สงกรานต์  

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนและช่วยลดอุบัตเิหตุการ
เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน 

จุดบริการประชาชน 
 

✓  ✓  ✓  2 ครั้ง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
อัตราการเกิด
อุบัติเหตลุดน้อยลง 

สำนักปลดั 

2 โครงการจดัอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานป้องกันภัย 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 
สาธารณภัยต่างๆแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันภยั บุคลากร
ของเทศบาล อปพร. และ
ประชาชนท่ัวไป 

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยมีความรู้ใน
การป้องกันภัย 

สำนักปลดั 

3 โครงการซ้อมแผน
ป้องกันภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 

จัดทำโครงการเพื่อซ้อมแผน
ป้องกันภัยหรือเข้าร่วมโครงการ
ซ้อมแผนป้องกันภัย ปีละ 1 ครั้ง 

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
ภัยมีทักษะในการ
ป้องกันและระงับภยั
ต่างๆ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

4 โครงการวัน 
อปพร. แห่งชาติ 

1. เพื่อสร้างความสามัคคีเน้นการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะ
เครือข่ายการทำงาน 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับ
และป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
3.เพื่อให้อปพร.เกิดความรู้ความเข้า
ในบทบาท อำนาจ หน้าท่ี ท่ีพึงมีต่อ
ประชาชน ตามท่ีระเบียบกฎหมาย
กำหนด 
4. เพื่อให้ อปพร.เกิดขวัญกำลังใจ 
เกิดจิตสำนึกและตระหนักในหน้าท่ี
อย่างแท้จริง 

อปพร. ตำบลบลัลังก์  ✓  ✓  ✓  1 ครั้ง สมาชิก อปพร.เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท  อำนาจ 
หน้าท่ี เกิดขวัญ
กำลังใจ มี
จิตสำนึก  ตระหนัก
ในหน้าท่ี  และมี
ความพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
อย่างแท้จริง 

สำนักปลดั 

5 โครงการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อบริหารจดัการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้แก่ประชาชนตลอด 24 
ช่ัวโมง 

✓  ✓  ✓  24 ช่ัวโมง ประชาชนได้รับการรับ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน
และทั่วถึง ลดอัตราการ
สูญเสียชีวิตและอวัยวะ
ที่สำคัญ 

สำนักปลดั 

6 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัพิบัต ิ

เพื่อช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบัความ
เดือดร้อนและผู้ประสบภัยพิบัต ิ

ผู้ประสบภยัพิบัต ิ
ตำบลบลัลังก ์
 

✓  ✓  ✓  ร้อยละ 
100  
ของ
ประชาชน
ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 
 

สำนักปลดั 

 
 
 



๕๗ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

7 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยให้แก่ประชาชน 

ติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด CCTV 
บ้านกุดเวียน  
จำนวน 8 จุด 

 ✓   1 ชุด เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
ภัยมีทักษะในการ
ป้องกันและระงับภยั
ต่างๆ 

สำนักปลดั 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการับริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2564 
 

2565 
 

2566 
 

1 โครงการส่งเสริมการ
ประหยดัพลังงานและ
การใช้พลังงาน
ทดแทน 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มี
จิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน 
2. เพื่อใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที่มอียู่
อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประชาชนตำบลบลัลังก์ 
 

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง 1. ประชาชนใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
2. สามารถลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

สำนักปลดั 

2 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการ
ขยะครัวเรือนไดด้้วยตนเอง 

อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการขยะ  

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง ลดปัญหาขยะใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บรเิวณ 
ไหล่ทางภายในพ้ืนท่ี
ตำบลบลัลังก ์

เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
ไหล่ถนนให้มคีวามเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยสวยงามเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สองข้างทางถนนภายในพื้นท่ีตำบล
บัลลังก์ 

✓  ✓  ✓  1 ครั้ง พื้นที่บริเวณ
ไหล่ถนนให้มคีวาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

สำนักปลดั 



58 
 

 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการทำงานจริง 
 เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณา
ประกอบกับใบกําหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง  เพ่ือพิจารณา
เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตรากำลังของบุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 
 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์กำลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตรากำลังที่ใช้คือ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า เทศบาลตำบลบัลลังก์ มีภารกิจ  ด้านการศึกษา  ด้านการจัดทำแผนที่ภาษี 
และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากำลังที่ว่างเพ่ือเป็น
การควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 

อัตรากำลังที่ว่าง ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
ลำดับ ส่วนราชการ ตำแหน่ง จำนวน วิธีดำเนินการในตำแหน่งว่าง 

1 สำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด 1 ตำแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

2 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

1 ตำแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

3 กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการ
โยธา 

1 ตำแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

4 กองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

1 ตำแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

 
 
 
 
ลำดับ ส่วนราชการ ตำแหน่ง จำนวน วิธีดำเนินการในตำแหน่งว่าง 

5 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

1 ตำแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

6 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1 ตำแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

7 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

1 ตำแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

 
 
 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานกำลังคน 
 เทศบาลตำบลบัลลังก์  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
2564 – 2566 ดังนี้ 
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จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตรากำลัง 2564 – 2566 จำนวน 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 4 แต่คนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น (ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์) ซึ่งเป็นเครื่องจักร
สำคัญในการบริหารจัดการเทศบาล ดังนั้นเทศบาลตำบลบัลลังก์ มีแนวทางในการรองรับกรณีปลัดเทศบาล  ที่เกษียณ 3 
แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน เทศบาลตำบลบัลลังก์ จะเตรียมการดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ เพ่ือมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 1 ตุลาคม 2566 ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์กำหนด  

2. หากไม่สามารถดำเนินการได้ในข้อ 1 เทศบาลตำบลบัลลังก์ จะสรรหาคนมาดำรงตำแหน่ง (เสนอชื่อเข้า 
ก.ท.จังหวัดนครราชสีมา) ภายหลังจากตำแหน่งว่าง ใน 60 วัน  (รวมข้อ 1 และ ข้อ 2 ได้ 120 วัน) 

3. หากเทศบาลตำบลบัลลังก์ ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว เทศบาลตำบลบัลลังก์ จะ
รายงานตำแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ซึ่งการดำเนินการเมื่อตำแหน่งว่างเกิดขึ้นแล้ว เทศบาลตำบลบัลลังก์ มีรองปลัดเทศบาล 1 อัตรา ที่จะ
สามารถรักษาราชการแทนและปฏิบัติงานในระหว่างการสรรหาได้  

บันไดขั้นที่ 7 การกำหนดจำนวน/สายงานและประเภทตำแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ ใช้การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้น
ความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ เทศบาลตำบลบัลลังก์ 
ดังนี้ 

• พนักงานเทศบาล  : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น    กำหนดตำแหน่ง แต่ละ
ประเภทของพนักงานเทศบาลไว้ ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 

• ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจำ
ต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือกำหนดตำแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้
ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตำแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม  
ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

•  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกำหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การกำหนดพนักงานจ้างมี 2 
ประเภท จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิอัตรากำลัง 

สัดส่วนแสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
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การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจของเทศบาลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี
คุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี้ 

 - สำนักปลัดเทศบาล คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ  และแต่งตั้ง
ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลังคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บ
รายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  
เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองช่างคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะ ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองการศึกษา ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน
การศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้
ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่
จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละ
ตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ 
 การจัดทำแผนอัตรากำลังแต่ละส่วนราชการของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ใช้ การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
เทศบาล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย
สามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภท และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  อีก
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ทั้งเทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือนำมาใช้ในการกำหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

ภารกิจ กำหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))  
1.2 ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบำรุงรักษา 
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การกำหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่ งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น  การกำหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 2 ส่วนราชการ 
 
 คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และสำนักปลัด โดยในส่วนของสำนัก
ปลัด อยู่ในงาน สวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน  

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้วย  ดังนั้น การกำหนด
ส่ วน ราชการรองรับภ ารกิ จ เป็ นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และสำนักปลัด ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 

68(5)) 
4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการกำหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
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4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน    (มาตรา 16(7)) 

การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และสำนักปลัด  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดู แล และบำรุงรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
กำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

   6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
       ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
กำหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
การศึกษา  

   7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ 
       ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีภารกิจที่ 
       เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการกำหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
เทศบาลตำบลบั ลลั งก์  (สำนั กปลัด     
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบล

บัลลังก์ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการ
ดำเนินการของเทศบาล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเป็นสำคัญ 
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6. ภารกิจหลักและภารกจิรองที่ เทศบาลตำบลบัลลังก์ จะดำเนินการ มีดังนี ้

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การกำหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
1. กองช่าง 
2.  กองสาธารณสุขฯ และ สำนักปลัด 
3. สำนักปลัด และกองช่าง 

 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา  
7. สำนักปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
1. กองการศึกษา  
2. สำนักปลัด 

 
3. สำนักปลัด 

 
4. กองคลัง 

 
  7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง   

 วิเคราะห์อัตรากำลังที่มี ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้
ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่ าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดี
หรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กร
จะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์      
              

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
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2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุด
แข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจําเป็นต้อง

ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
  

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลบัลลังก์ (ระดับตัวบุคลากร) 

 
จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่  เทศบาล และพ้ืนที่ใกล้
เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทำงาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ 
เทศบาล 
2. ทำงานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำงานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทำงานและ เทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจำกัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
วิเคราะห์ปัจจัย ภายนอก (SWOT)   

ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ (ระดับองค์กร) 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพสภาวะแวดล้อม ( SWOT Analysis )  
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1 การคมนาคมขนส่ง 
 

จุดแข็ง 1. มีถนนลาดยางของชลประทานตัดผ่านซึ่งเป็นเส้นทาง เชื่อมต่อกับตำบลพังเทียม และตำบล 
สายออสามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางไปอำเภอโนนไทยได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

2. มีเส้นทางลัดเชื่อมต่อกับอำเภอด่านขุนทด จำนวน 2 สาย คือ สายโนนทองพัฒนา –  
หนองบัวละคร และสายสระขุด-ด่านใน 

3. มีเส้นทางลัดเชื่อมต่อกับอำเภอพระทองคำ จำนวน 2 สาย คือ สายโกรกหอย – เมืองเก่า  
และสายโพธิ์ตาสี-โนนเมือง  
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4. มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบัลลังก์ ทำให้การสัญจรระหว่าง
หมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวก 
 

จุดอ่อน 1. สภาพถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านหรือระหว่างหมู่บ้านในตำบลบัลลังก์ยังมีสภาพที่ชำรุด 
หลายสาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดความยากลำบากในการสัญจร  โดยเฉพาะในฤดูฝน
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะ 

2. พ้ืนที่ผิวการจราจรของถนนในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านมีความคับแคบ ทำให้เกิดความ 
ไม่สะดวกและเป็นอันตรายในการใช้รถใช้ถนน 

3. ทางระบายน้ำตามเส้นทางการสัญจรในแหล่งชุมชนหรือหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ ทำให้เกิด
ปัญหาน้ำท่วมขังในแหล่งชุมชนช่วงฤดูฝน 
 

โอกาส 
 

1. เทศบาลตำบลบัลลังก์ได้รับการถ่ายโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)  ทำให้
เทศบาลมีภารกิจหรือมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวกับ
การคมนาคมขนส่ง  ได้แก่ จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก, ให้มีและบำรุงรักษา
ทางระบายน้ำ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ เป็นต้น 

2. จากระเบียบกฎหมายข้างต้นทำให้มีองค์กรที่รับผิดชอบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ชัดเจนมากขึ้น และจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  เทศบาลตำบลได้รับการถ่ายโอนภารกิจ   
ที่เก่ียวกับการคมนาคมขนส่ง  ได้แก่ งานบำรุงรักษาทางลาดยาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และงานก่อสร้างถนนลูกรัง เป็นต้น 

3. นโยบายของผู้บริหารมีความสอดคล้องและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

อุปสรรค 1. การถ่ายโอนงานตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  นั้น มีการถ่ายโอนมาไม่เต็มรูปแบบทำให้เกิด
ปัญหาในการดำเนินการ ทั้งในด้านงบประมาณ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  

2. สภาพทางกายภาพมีปัญหาเรื่องผิวจราจรไม่เพียงพอ คือมีพ้ืนผิวจราจรแคบเกินไปและ 
ไม่สามารถขยายได้ เนื่องจากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน หรือถนนบางสายแม้ว่า
เจ้าของที่ดินจะยินยอม แต่ก็ไม่สามารถขยายได้เนื่องจากสภาพทางกายภาพไม่เอ้ืออำนวย 
 
1.2  การสื่อสาร 

จุดแข็ง 1. การสื่อสารด้านไปรษณีย์ โทรเลข  มีเจ้าหน้าที่ส่งไปรษณีย์ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ จำนวน 1 คน 
2. การสื่อสารทางโทรศัพท์ ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์มีทั้งโทรศัพท์สาธารณะ  โทรศัพท์บ้าน และ

โทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนครัวเรือน 
3. การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต เทศบาลตำบลบัลลังก์มีการให้บริการ wifi และมีศูนย์บริการ

อินเตอร์เน็ตให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปฟรี   
จุดอ่อน 1. การสื่อสารทางไปรษณีย์โทรเลขนั้น ประชาชนยังไม่ได้รับความสะดวกในการไปดำเนินการ

เนื่องจากไม่มีสำนักงานหรือที่ทำการไปรษณีย์ในพ้ืนที่ของตำบล 
2. ตู้โทรศัพท์สาธารณะบางหมู่บ้านก็เกิดการชำรุด จนใช้การไม่ได้ 
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3. สถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล มีเพียง 1 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชนและ
แม้ว่าจะมีบริการ wifi ฟรี แต่ประชาชนที่อยู่หมู่บ้านห่างไกลก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการ  

โอกาส 1. เทศบาลเป็นองค์กรสื่อกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่อง
โทรศัพท์สาธารณะ 

2. เทศบาลสามารถปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนทั่วไป
สามารถใช้บริการได้ 

อุปสรรค 1. การก่อตั้งที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ของตำบล ต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่งประเมินรายรับแล้วไม่คุ้ม
กับรายจ่าย จึงเป็นไปได้ยากท่ีจะผลักดันให้มีที่ทำการไปรษณีย์ในตำบล 

2. การจัดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้งบประมาณสูง และต้องมีการ
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ประกอบกับความต้องการใช้น้อยลง เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมใช้
โทรศัพท์มือถือ 

3. การบริการอินเตอร์เน็ตตำบล เป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
เทศบาลจึงไม่สามารถขยายพ้ืนที่เพ่ือบริการอินเตอร์เน็ตให้แก่ประชาชนได้ 

1.3  การพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง 
จุดแข็ง 1. ในทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง และเทศบาลได้จัดให้มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับครัวเรือนที่

ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง 
2. มีแหล่งจำหน่ายแก๊สหุงต้มอยู่ตามชุมชนภายในตำบล 
3. มีไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างยามค่ำคืนทุกหมู่บ้าน 

จุดอ่อน 1. แม้ไฟฟ้าจะเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่บางหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือนและการจัดสรรไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่ทั่วถึง 

2. ขาดงบประมาณสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน 
3.   ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

โอกาส 1. เทศบาลเป็นหน่วยงานกลางท่ีสามารถประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับการจัดการเรื่องไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าขยายเขตเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได ้

2. ตำบลบลัลังก์ได้รับคดัเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกซึ่งใหก้าร
สนับสนุนโดยหน่วยงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา 

3. เทศบาลตำบลบลัลังกไ์ด้รับการถ่ายโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546)  ทำให้เทศบาลมภีารกิจหรือมอีำนาจหน้าที่ในการบริหารจดัการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าแสงสว่าง  ดังนี้ 

            - ให้มีการบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
4. เทศบาลมีแผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล 

อุปสรรค 1. เทศบาลมีข้อจำกดัในเรื่องอำนาจหน้าท่ีตามระเบียบข้อบังคับ จึงไมส่ามารถดำเนินการแก้ไขปญัหาไดโ้ดยตรง 
 

1.4  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

จุดแข็ง 1. มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 
2. ปริมาณน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีเพียงพอตลอดปี 
3. มีแหล่งน้ำที่สำคัญ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร และอ่างเก็บน้ำหนองกก ซึ่งสามารถเก็บ

กักน้ำได้ถึง 20,256,734  ลูกบาศก์เมตร 
4. มีคลองส่งน้ำชลประทานลำเชียงไกรและลำห้วยลำเชียงไกรไหลผ่านหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบล 

จำนวน 9 หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง   
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5. มีบึง หนอง และสระน้ำ เพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านถึง  17  แห่ง   
จุดอ่อน 1. ระบบประปาที่มีอยู่ในตำบลเป็นระบบประปาน้ำดิบจึงไม่สามารถดื่มกินได้ 

2. ประชาชนเก็บน้ำฝนใส่ภาชนะไว้ดื่มเอง เมื่อเกิดภัยแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม 
3. เนื่องจากพ้ืนที่ทำการเกษตรมีจำนวนมากประกอบกับอาชีพทางการเกษตรต้องใช้น้ำเป็น

ปัจจัยหลักทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
4. สภาพของน้ำไม่เหมาะแก่การทำการเกษตรเนื่องจากเป็นน้ำกร่อย ค่อนข้างเค็ม ทำให้ผลผลิต

ทางการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
โอกาส 1. เทศบาลตำบลบัลลังก์ได้รับการถ่ายโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)  ทำให้
เทศบาลมีภารกิจหรือมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการด้านแหล่งน้ำ  ดังนี้ 
    - จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
    - ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
    -  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ 
   -  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
2. จากระเบียบกฎหมายข้างต้นทำให้มีองค์กรที่รับผิดชอบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
ชัดเจนมากข้ึน และจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    เทศบาลตำบลได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านแหล่งน้ำ ดังนี้ 
- งานระบบประปาหมู่บ้าน  งานขุดลอกคลอง  งานบำรุงดูแลรักษาคลอง ซอย เหมือง 
3. นโยบายของคณะผู้บริหารมีความสอดคล้องและให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ 

อุปสรรค 1. ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ 
2. ขาดแคลนบุคลากรที่ชำนาญงานและขาดแคลนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
3. สภาพทางกายภาพของแหล่งน้ำเป็นพื้นที่ลาดชันซึ่งไม่มีพืชคลุมดินทำให้เกิดการพังทลายของ

หน้าดินจนเกิดการตื้นเขิน 
4. ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ คือภัยแล้ง  และอุทกภัย 

 
2. ด้านเศรษฐกิจและสภาพแรงงาน 

2.1 ด้านอุตสาหกรรม 
จุดแข็ง 1. มีอุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ในบางหมู่บ้าน 

2. มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีรถรับ-ส่ง ไปทำงานแบบไป-กลับ ทำให้ได้รับความสะดวก 
จุดอ่อน 1. เนื่องจากในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมทำให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องไปทำงานต่างถิ่น 

2. อุตสาหกรรมครัวเรือนมีน้อย 
โอกาส 1. ประชาชนในตำบลบัลลังก์ ร้อยละ 80  ประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงควรมีการสนับสนุนให้

เกิดอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งอาจเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมครัวเรือนเพ่ือ
แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรสามารถแข่งขันกับตลาดและเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร 

2. การอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือแปรรูปสินค้าเกษตรอาจดำเนินการในรูปแบบของการรวมกลุ่ม
กันได้ 
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3. หากขาดเงินทุนหมุนเวียนก็สามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุน
หมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถให้การสนับสนุนได้ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  12  พ.ศ. 2546)  พระราชบัญญัติการกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เป็นต้น 

อุปสรรค 1. ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่มีความชำนาญงานมาบริหารจัดการการส่งเสริม
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

2. การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนขาดความเข้มแข็ง เนื่องจากมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
3. การรวมกลุ่มที่ไม่เข้มแข็ง อาจมีสาเหตุมาจากความสามารถในการประกอบอาชีพของแต่ละ

ครัวเรือนแตกต่างกัน จนทำให้เกิดความคิดว่าทำเฉพาะครัวเรือนของตนก็สามารถสำเร็จได้ หรือ
อาจคิดว่าหากให้ความสำคัญกับกิจกรรมกลุ่มมากไป ก็อาจกระทบต่อผลประโยชน์ในส่วนที่ตน
ควรจะได้  ทำให้การระดมศักยภาพในชุมชนเพ่ือการพัฒนาอาชีพไม่เป็นผลสำเร็จ 

 
2.2 ด้านอาชีพเกษตรกรรม 

จุดแข็ง 1. ประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2. ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 
3. เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีทั้งแหล่งที่เป็นที่ลุ่มและที่ดอน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความ

หลายหลาย ทั้งพืชไร่  พืชสวน และนาข้าว เป็นต้น 
4. มีการปลูกมะลิเป็นอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในตำบลบัลลังก์เป็นอย่างดี 

จุดอ่อน 1. เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
2. มีการใช้สารเคมีกับพ้ืนที่ทำการเกษตรมากเกินไปทำให้ดินเสื่อมคุณภาพและผลผลิตทางการ

เกษตรมีสารเคมีตกค้าง  
3. ไม่มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในพ้ืนที่ 

โอกาส 1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที ่ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เป็นต้น 

2. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ หรือการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาการเกษตรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่
สำคัญและมีการให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 

อุปสรรค 1. เกษตรกรในตำบลส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่และการใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

2. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีโดยเห็นแก่ประโยชน์ที่จะเพ่ิม
ผลผลิตแต่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา เช่น ความปลอดภัยของผู้บริโภค  ดินเสื่อมคุณภาพ 
หรือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 

3. ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือปรับปรุงบำรุงดินเท่าที่ควร 
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เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ปุ๋ยเคมี 
4. ประชาชนยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพ่ือทำการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ 

ต่างคนต่างทำ 
5. ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงวิทยาการสมัยใหม่ทางการเกษตร 

2.3 การประกอบอาชีพรับจ้าง 
จุดแข็ง 1. ตำบลบัลลังก์มีประชากรวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นๆ 

2. ประชากรวัยทำงานภาคการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ตำบล 
3. มีรถรับ-ส่ง คนงานสะดวกสบาย ทำให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำในช่วงที่ว่างงานหลังฤดูกาล

เพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 
จุดอ่อน 1. เนื่องจากประชากรวัยทำงานบางส่วนมีความรู้น้อย  ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมใกล้บ้านหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว   
2. ไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือรองรับการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว 
3. ประชากรที่ว่างงานบางส่วนไม่มีเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม และหรือไม่มีที่ดินทำกินเป็นของ

ตนเอง 
 

โอกาส 1. เทศบาลสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องการประสานงานเพ่ือการรวมกลุ่มอาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้  (ดำเนินการโดย งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้  สำนักปลัดเทศบาล) 

2. เทศบาลสามารถเป็นหน่วยงานกลางประสานสำนักงานจัดหางานเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ว่างงาน 

3. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)   มาตรา 51  
(5) กำหนดให้เทศบาลอาจทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล  เพ่ือบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิน
ของราษฎร 

หากขาดเงินทุนหมุนเวียนก็สามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้าน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถให้การสนับสนุนได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  12  พ.ศ. 2546)  พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เป็นต้น 
 

อุปสรรค 1. ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มผู้ว่างงาน  องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงาน
ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการว่างงาน จึงให้ความช่วยเหลือได้ไม่ยั่งยืน 
 

3. ด้านสุขภาพอนามัย 
จุดแข็ง 1. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  2  แห่ง   

2. ทุกหมู่บ้านมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและมีอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำทุกศูนย์ 
3. เทศบาลมีแผนงานสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาการบริหารงานด้านสาธารณสุข  

ให้ทุกหมู่บ้านๆ ละ 15,000  บาท/ปี 
4. เทศบาลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน

โรค โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 2 แห่ง 
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5. เทศบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขเพ่ือดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค 

6. เทศบาลมีบุคลากรที่มีทักษะในการปฏิบัติงานกู้ชีพ  และมีรถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ครบ เพื่อ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

จุดอ่อน 1. สถานีอนามัยยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย และมีบุคลากรน้อย ไม่
เพียงพอต่อการดูแลประชาชนในเชิงรุก  ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านขาดความเข้มแข็งเนื่องจากบุคลากรขาดองค์ความรู้ 
3. เทศบาลขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านสาธารณสุข 
4. การรณรงค์ หรือการให้ความรู้ ด้านสุขอนามัย ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการ

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ หรือการสื่อสารที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 
6. สถานที่ออกกำลังกาย หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพ้ืนที่ของตำบลมีไม่เพียงพอ 
7. กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขาด

การติดตามประเมินผล 
โอกาส 1. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)  

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

- ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางระบายน้ำ ทางเดินสาธารณะรวมทั้งขยะมูลฝอย 
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
- ส่งเสริมกีฬา 
- ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 

มีหน้าที่จัดการการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
2. เทศบาลสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับสถานีอนามัยเพ่ือการดูแลสุขภาพของประชาชน 
3. สามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม อสม. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานได้ 

อุปสรรค 1. ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
2. ภาครัฐขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มท่ีเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน

ครอบครัว รายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงใช้เวลาไปกับการทำมาหากินเพ่ือเลี้ยงครอบครัว 
 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง 1. มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 โรงเรียน 
2. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบัลลังก์  จำนวน 1 แห่ง 
3. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อนุบาล  3  ขวบ จำนวน  8  ศูนย์ 
4. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา คือวัดและ 

สำนักสงฆ์  รวมทั้งสิ้น  13  แห่ง 
5. มีการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นและงานประเพณปีระจำปีอยู่เป็นประจำทุกปี 
6. มีปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขนงต่างๆ อยู่ทุกหมู่บ้าน 
7. มีการเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นลูกหลาน 
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จุดอ่อน 1. โรงเรียน และศูนย์การเรียนชุมชน ยังขาดแคลนเทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรู้ และสื่อสิ่งพิมพ์
ให้ความรู้แก่ประชาชน 

2. ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกท่ีเป็นวัตถุนิยมมากเกินไป  
จนลืมการขัดเกลาทางจิตใจ และเริ่มห่างหายจากการศึกษาธรรมะ ห่างไกลศาสนา อาจทำให้
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเสื่อมสูญ  

3. การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง และเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความ
สนใจในการสืบสานต่อ อาจทำให้เกิดการสูญหายไปจากท้องถิ่น 

โอกาส 1. นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านบุคลากรทางการศึกษา 
เทคโนโลยี และวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 

2. พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)  พ.ศ.2546 และพระราชบญัญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542    
กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหนา้ที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง  ที่เก่ียวกับการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ดังนี้ 

- การจัดการศึกษา ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
- การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 

3. เทศบาลมียุทธศาสตร์และแผนงานพฒันาด้านการศึกษา ซึ่งมีเจา้หน้าที่รบัผิดชอบโดยตรง   
อุปสรรค 1. ระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการสนับสนุนงบประมาณดา้นการศึกษาให้แก่สถานศึกษามีข้อจำกัด 

2. ข้อจำกัดด้านงบประมาณของเทศบาล ทำให้ไม่สามารถดำเนนิโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
3. เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสำคัญกับการสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่น ประกอบกับเปน็ยุคแห่ง

โลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นแต่การศึกษาสิ่งใหม่ๆ  ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อยๆ เลือนหายไป 
4. การเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป ยังไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากหน่วยงานของ

รัฐยังไม่ได้ให้การส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบกับประชาชนก็ไม่ค่อยสนใจทีจ่ะเรียนรู้
เพิ่มเติม 

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุดแข็ง 1. เทศบาลมีการจัดทำแผนปฏบิัตริาชการไวล้่วงหนา้ โดยมีการกำหนดระยะเวลา และงบประมาณที่

จะต้องใช้ในการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ัดความสำเร็จ และมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัตติามแผน 

2. เทศบาลมีการปรับปรุงขัน้ตอน และระยะเวลาการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

3. มีการตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสทิธิภาพของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 

4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น  ไปจนถึงการเลือกตั้งระดับชาติ  เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จุดอ่อน 1. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของภาครัฐ 
2. อัตรากำลังของบุคลากร ไม่ครบตามแผนที่ตั้งไว้ ทำให้การบริหารงานขาดประสทิธิภาพ 
3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานยงัไม่เปน็รูปธรรมและไม่มีการนำผลการประเมินมาพิจารณา

เพื่อปรับปรุงแก้ไขเท่าที่ควร 
โอกาส 1. นโยบายของรัฐบาลที่ ให้ความสำคัญ สนบัสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมทางการเมือง

และการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ภาครัฐบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยถือ
ว่าประชาชนเปน็ศูนย์กลางทีจ่ะได้รับการบริการจากรัฐ 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  เป็นแนวทาง
และข้อปฏิบัติให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 

3. พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)  พ.ศ.2546   และ
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พระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2542    ให้อำนาจหนา้ที่แก่เทศบาลในการปฏิบัตงิานเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน โดยใช้วธิีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในเร่ืองของการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 

อุปสรรค 1. มีข้อจำกดัด้านงบประมาณและบุคลากร ทำให้การบริหารงาน และการให้บริการแก่ประชาชน 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

6. ด้านสังคมและชุมชน 
จุดแข็ง 1. มีที่พักสายตรวจตำรวจชุมชนตำบลบัลลังก์ อยู่ 1  แห่ง  และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำ  

คอยสอดส่อง ดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
2. มีศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย รถน้ำเอนกประสงค์และรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 
 
3. ทุกหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจชุมชนประจำตำบล ดูแลความสงบ

เรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน 
จุดอ่อน 1. เรื่องของการจราจรจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพถนนที่ชำรุด และถนนบางสายมี 

ผิวการจราจรที่คับแคบ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ถนน 
2. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ตามเทศกาลประเพณี หรืองานประจำปีต่างๆ กลายเป็น

ประเพณีนิยมในท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อความสงบเรียบร้อย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
3. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
4. สภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองทำงานมากข้ึน

จนไม่มีเวลาอบรมหรือให้ความอบอุ่นแกบุ่ตรหลาน 
โอกาส 1. มีระเบียบกฎหมายการจราจรที่เข้มงวดและเพ่ิมบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน หรือกระทำผิด 

2. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง เพ่ือ
เอาชนะแหล่งอบายมุขท้ังหลาย และเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

3. หน่วยงานภาครัฐมีการรณรงค ์ส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และร่วมเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดทุกชนิด โดยประสานความร่วมมือกับผู้นำท้องที่ 
ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน 

อุปสรรค 1. เด็ก และเยาวชนเลยีนแบบพฤตกิรรมการดื่มเหล้า สูบบุหรี่จากผู้ใหญ่ 
2. ประชาชนขาดระเบียบวินยัการจราจร  
3. ช่วงที่มีการจัดงานประเพณีหรืองานประจำปี มักมีการดื่มเคร่ืองดื่มมึนเมาแล้วเกิดการทะเลาะววิาท

ในกลุ่มวัยรุ่น 
 

7. ด้านการท่องเที่ยว 
จุดแข็ง 1. ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลมีอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 
2. การคมนาคมสะดวก  มีถนนลาดยางของชลประทานตัดผ่าน 

จุดอ่อน 1. อ่างลำเชียงไกรยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงไม่มีการประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้คนทั่วไปได้รู้จัก 

2. ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือจุดบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ห้องสุขา จึงยังไม่เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของคนท่ัวไป 
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โอกาส 1. เทศบาลสามารถบริหารจัดการพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยประสานขอรับการ
สนับสนุนจาก   หน่วยงานอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว เช่น  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

อุปสรรค 1. การพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
เกินศักยภาพเทศบาล จึงไม่สามารถดำเนินการเองได้ 

๘. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของ
พนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจ
นั้น  อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และ เทศบาลตำบล
บัลลังก์ พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบัลลังก์ มี  ๕  กอง  ๑  หน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้    
  ๑. สำนักปลัด 
  ๒. กองคลัง 
  ๓. กองช่าง 
  ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. กองการศึกษา 
  ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

๑. สำนักปลัดเทศบาล 
๑.๑  ฝ่ายอำนวยการ 
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานธุรการ 
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานการเจ้าหน้าที่ 
    - งานนิติการ 
    - งานแผนงานและงบประมาณ 
    - งานทะเบียนราษฎร 
    - งานพัฒนาชุมชนและกลุ่มอาชีพ 
    - งานประชาสัมพันธ์ 
    - งานส่งเสริมการเกษตร  

๑. สำนักปลัดเทศบาล 
๑.๑  ฝ่ายอำนวยการ 
    - งานบริหารงานทั่วไป 
    - งานธุรการ 
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานการเจา้หน้าที่ 
    - งานนิติการ 
    - งานแผนงานและงบประมาณ 
    - งานทะเบียนราษฎร 
    - งานพัฒนาชุมชนและกลุ่มอาชีพ 
    - งานประชาสัมพันธ์ 
    - งานส่งเสริมการเกษตร 

 
    
 
 
 
 
 

 
 

๒. กองคลัง 
๒.๒ ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
    - งานธุรการ 

๒. กองคลัง 
๒.๒ ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
    - งานธุรการ 
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    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 
 
 

 

๓. กองช่าง 
๓.๑ ฝ่ายการโยธา 
    - งานธุรการ 

 - งานก่อสร้าง 
    - งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
    - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

 

๓. กองช่าง 
๓.๑ ฝ่ายการโยธา 
    - งานธุรการ 

 - งานก่อสร้าง 
    - งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
    - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 

 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
    - งานธุรการ 
    - งานสุขาภิบาลและอนามัย  
      สิ่งแวดล้อม 
    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    - งานรักษาความสะอาด 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
    - งานธุรการ 
    - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    - งานส่งเสริมสุขภาพ 
    - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    - งานรักษาความสะอาด 
   

 

๕. กองการศึกษา 
๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา    
    - งานธุรการ 
    - การศึกษาปฐมวัย 
    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานส่งเสริมประเพณี 
      ศิลปวัฒนธรรม 
    - งานกีฬาและนันทนาการ 

๕. กองการศึกษา 
๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา    
    - งานธุรการ 
    - งานการศึกษาปฐมวัย 
    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานส่งเสริมประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรม 
    - งานกฬีาและนันทนาการ 

 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - งานตรวจสอบภายใน 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง จากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการ
ในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด 
จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อ
การใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี  
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ส่วนราชการ งาน 
จำนวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจำ พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ทต.บัลลังก์ 
ปลัดเทศบาล 1 - - - 
รองปลัดเทศบาล 1 - - - 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าสำนักปลัด 1 - - - 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 - - - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 2 4 2 
งานธุรการ - 2 2 - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 2 4 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - - 
งานนิติการ - - - - 
งานแผนงานและงบประมาณ 1 - - - 
งานทะเบียนราษฎร 1 - 1 - 
งานพัฒนาชุมชนและกลุ่มอาชีพ 2 - 1 - 
งานประชาสัมพันธ์ - - 1 - 
งานส่งเสริมการเกษตร 1 - - - 

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 1 - - - 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 1 - - - 
งานธุรการ - - 1 - 
งานการเงินและบัญชี 1 - 2 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - 1 - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - - - 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - - - - 

กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 1 - - - 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 1 - - - 
งานก่อสร้าง 1  1 1 
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร - - 1 - 
งานธุรการ - - 1 - 
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ - - 2 - 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 1 - - - 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 1 - - - 
งานธุรการ - - 1 - 
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - - - - 
งานส่งเสริมสุขภาพ 1 - - - 
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - - - - 

งานรักษาความสะอาด - - - - 
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กองการศึกษา 

 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 1 - - - 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 1 - - - 
งานธุรการ 1 - - - 
การศึกษาปฐมวัย 6  6  
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน - - - - 
งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม - - - - 
งานกีฬาและนันทนาการ - - - - 

หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 1 - - - 
8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ตำแหน่งที่ใช้ในการกำหนดและจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบล

บัลลังก์ ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มี เป็นตัวกำหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี  ตั้ งแต่ปีงบประมาณ           
2564 – 2566 เทศบาลตำบลบัลลังก์  จึงกำหนดกรอบอัตรากำลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะตอ้งใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 -   - - ว่างเดิม 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

สำนักงานปลัด         
หัวหน้าสำนักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 1 1 1 1   - - - ว่างเดิม 

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 1 1 1 1   - - -  

นักจัดการงานทั่วไป ชก. 1 1 1 1 -   - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1  1  1  1 -   - -  
นักทรัพยากรบุคคล ชก.  1 1  1 1  -   - -  
นักพัฒนาชุมชน ชก 1 1 1 1 -   - -  
นักพัฒนาชุมชน ปก 1 1 1 1 -   - -  
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเกษตร ปก. 1 1   1  1 -   - -  

ลูกจ้างประจำ         
 นักจัดการงานทั่วไป  1  1  1  1 -   - -  
 เจ้าพนักงานธุรการ  1  1  1  1 -   - -  
 ภารโรง  1  1  1  1 -   - -  
 คนงาน  1  1  1  1 -   - -  
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 -   - -  
พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 -   - -  
คนงาน 1 1 1 1 -   - -  
คนงาน 1 1 1 1 -   - -  

กองคลัง         
ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

1  1  1  1 -   - -  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

1  1  1  1 -   - -  

นักวิชาการพัสดุ ปก.  2 2  2  2  -   - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก.    1  1  1  1 -   - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.   1 1  1 1  -   - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1  1  1  1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1  1  1  1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1  1  1  1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  1  1  1  1 -   - -  

กองช่าง         
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

 1  1  1  1 -   - -  



79 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 1  1  1  1 -   - - ว่างเดิม 

นายช่างโยธา ชง.  1 1 1 1 -   - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา          
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1  1   1 1 -  - -  

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1  1   1 1 -  - - ว่างเดิม 

นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ  ชง.  1 1 1 1 - - -  
คร ู คศ.2 1 1 1 1 - - -  
คร ู คศ.2 1 1 1 1 - - -  
คร ู คศ.1 1 1 1 1 - - -  
คร ู คศ.2 1 1 1 1 - - -  
คร ู คศ.1 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ       .  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)  1  1 1  1 -   - -  
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 5 5 5 5 -   - -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดบัต้น) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ว่างเดิม 

หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ  
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดบัต้น) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ว่างเดิม 

จพง.สาธารณสุข ปง/ชง  1 1 1 1 -   - - วา่งเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน           

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 -   - - ว่างเดิม 
รวม 70 70 70 70  - -  

 
































































